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BESTELLEN: Bewortelde stekken en quickcellen 2022. 

 

Het is nog maar net winter, maar toch hebben we al ideeën voor een 

mooie tuin in de zomer. Het is weer tijd om aan de bloemen te denken 

die we willen kweken om onze tuin, balkon, voorgevel, … op te 

vrolijken met mooie kleuren. Net als de voorbije jaren kan je (alleen) 

bij Tuinhier Koersel bewortelde stekken en quickcellen bestellen 

om ze zelf op te kweken. Omdat het voor de leverancier al enkele 

jaren niet mogelijk is om héél vroeg alle soorten aan te bieden, kiezen 

we opnieuw voor de levering eind maart. Vorig jaar hadden de nieuwe 

soorten zéér veel bijval en werd er ook gepolst naar mogelijke andere 

kleuren(-combinaties). Daarom staan op de bestellijst nu maar liefst 

16 nieuwe bloemenkleuren. Aan u de keuze. Bedenk wel dat de 

levering einde maart (week 12) zal gebeuren en dat deze jonge 

planten dan nog warmte nodig hebben van een serre, woonkamer of 

iets dergelijks. Sommige prijzen zijn lichtjes gestegen, de meeste zijn 

gebleven en nog steeds zeer voordelig voor onze vereniging. 

Opletten: Quickcellen zijn per tien plantjes aan te kopen voor 60/65 

eurocent per tien. 

Wie deze bloemen in mei pas in huis wil/kan halen, reeds ingepot, om 

dan direct in de bloembakken of tuin te planten, kan in een van de 

volgende publicaties DEZELFDE soorten bestellen. Bewaar de 

kleurenfolder dus goed, want die blijft daarvoor ook geldig.  

Tijdig inleveren (15 februari) van de bestelling liefst per mail bij 

etienne.vanhees@telenet.be of via je bode of bestuurslid.  

Betalen bij voorkeur op BE 90 7351 1911 0732 van TUINHIER 

KOERSEL met in de mededeling “je naam” en “bestelling bloemen”. 

Veel kweekplezier!!  
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Januari 2022 

 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. 

De feestdagen komen er weer aan. Een mooie tijd om naar uit 

te kijken. Gezellig samen zijn met pakjes, lekker eten en mooie 

muziek. 

Ach ja, we zitten nog altijd opgescheept met dat vervelende 

corona virusje. Maar wat helpt het om te zeuren en te klagen? 

Is het in onze tuin soms ook niet een beetje vergelijkbaar? We 

planten en zaaien en kijken ongeduldig en vol verwachting uit 

naar het resultaat. Slaat het dan eens wat tegen en is de 

opbrengst niet wat we gehoopt hadden gaan we toch ook niet 

zeuren en klagen. Maar we beginnen telkens met goede moed 

opnieuw. 

Laat ons met die positieve ingesteldheid naar de toekomst 

kijken. Het komt beslist allemaal terug in orde. 

Het bestuur wenst jullie allen een mooie kersttijd en veel geluk 

in het nieuwe jaar. Geniet met je familie zoveel als mogelijk van 

deze mooie tijd. 

Maar vooral wensen we iedereen een goede gezondheid en 

hopen dat het vlug weer veilig is zodat we jullie in 2022 terug  

kunnen ontmoeten op één van onze activiteiten. 
 

   

mailto:etienne.vanhees@telenet.be
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DE TUIN IN JANUARI: 10 KLUSJES OM TE DOEN 
 

Denk aan de vogels in de 

winter met een bakje water (let 

op wanneer het vriest) of 

vetbolletjes. 

Loop niet op je bevroren 

gazon, dat zorgt voor schade. 

Bescherm de vaste planten met een dikke laag 

bodembescherming (mulch). 

Ruim de laatste bladeren en takken op en gooi ze op de 

composthoop. Let wel op voor dieren die zich eventueel in je 

tuin hebben genesteld! 

Je mag bomen en struiken planten zolang de grond niet 

bevroren is. 

 Geef je kamerplanten niet te veel water. Zet de planten die 

licht nodig hebben dichter bij een venster. 

Wikkel bloempotten die buiten blijven staan in met 

noppenfolie of lakens om ze te beschermen tegen de kou. 

Verwijder plantenresten en voeg eventueel extra potgrond 

toe in de border en in de bloembakken. 

Controleer dahliaknollen op uitdroging. Besproei ze eventueel 

en leg er een krant over. 

Als het gaat sneeuwen, klop dan regelmatig de sneeuw van je 

groenblijvende bomen, planten en struiken. Door het gewicht 

kunnen de takken afbreken. 
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Euro Compost 

 

Geerkens Bio & Garden Products bvba  

tel: 011/ 60.53.30. 

Wij beschikken over een uitgebreid aanbod aan 

bodemafdeksnippers en boomschors uit onze eigen productie 

waardoor de kwaliteit steeds gewaarborgd blijft. 

De leden van Tuinhier Koersel krijgen ook dit jaar weer een 

korting van 10% op al onze artikelen. Niet op Franse schors. 

Niet cumuleerbaar met andere kortingen. 

Daarvoor moeten zij zich kenbaar maken vóór de bestellingen 

en vóór de betaling. 

Indien je dit niet doet, ontvang je GEEN korting. 

Bodembedekkers. 

Bodemverbeteraars. 

Tuingrond en teelaarde. 

Europark 1603 Houthalen 

Voor  info zie website : http://www.eurocompost.be/producten/ 

    

Bij vertoon van de lidkaart 

10 % korting 

LAENEN PATRICK 

violen 

éénjarige zomerbloemen 

kuipplanten 

chrysanten 

 

Valentijnstraat 46  

3582 Stal-Koersel  

GSM : 0473-405225 

https://www.libelle.be/thuis/vogels-voederen-geef-wanneer/
https://www.libelle.be/nest/dieren-tuin-winter/
https://www.libelle.be/nest/bomen-en-struiken-perfect-geplant/
https://www.libelle.be/thuis/kamerplanten-in-najaar-en-winter/
https://www.libelle.be/nest/potgrond-voor-bloembakken/
https://www.libelle.be/nest/dahlias-overwinteren/
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De Mulder 

Geeft 10% korting voor meststoffen, sproeistoffen en zaden bij  

voorleggen van uw lidkaart. 

Verder kan u bij ons steeds terecht voor:  

 Meer dan 20 soorten meel 

 Pellets 

 Groot assortiment dierenvoeding 

 Industriële javel 

 Legkippen 

 Last van onkruid in gazon en paden ,vraag hier info. 
 

Dinsdag Sluitingsdag 
 

E-mail: BennyLaenen@hotmail.com 
www.demulderkoersel.be 
Rechte straat 4 
3582 Koersel 
Tel: 0471/61 97 07 

Kortingen 2022 

Bij de volgende handelaars krijg je kortingen. 

Bij aankomst of voor de betaling maak je je kenbaar door je  

Tuinhier lidkaart 2022 samen met je identiteitskaart te tonen. 

Bij moestuinweetjes  
 

Leden van Tuinhier Koersel krijgen in 

de webwinkel een korting van 5%. 

Daarvoor ga je naar de website   

https://www.moestuinweetjes.com/

winkel 

Je vult je bestelling in en vermeldt bij 
kortingen “Tuinhier2022”. 
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Een nieuw jaar, een nieuw begin 
 

In de moestuin 
 

Zaai vroege groenten onder glas. 

Laat vroege aardappelen spruiten. 

Voor een vroegere oogst van rabarber kan je de wortelkluit 

warm afdekken met een 'huisje'. 

Warm de grond op met een overkapping om vroeg buiten te 

kunnen zaaien. 

Blijf spitten als de conditie van de grond het toelaat. Dek de 

grond af om hem droog te houden. 
 

In de siertuin 
 

Geen winterse vensterbank zonder viooltjes. Ze dichten de kloof 

tussen de vaste herfstplanten en de vroege lentebloeiers.  

Ze bloeien volop in januari en kunnen tegen elk winterstootje.  

Er is een ruime keuze aan kleuren van wit tot bijna 

donkerpaars. 

Knip de plantenresten van andere planten rond je helleborus 

weg. Zo krijg je de bloemen beter te zien. Houd onkruid in de 

gaten. 

Haal afgevallen bladeren uit het hart van vaste planten. 

Controleer of pas geplante bomen en heesters nog voldoende 

stevig in de grond vastzitten.  

Controleer steunmateriaal van bomen en heesters. 

Bescherm pas geplante bomen en heesters tegen windschade 

en koude. 

Plant bladverliezende hagen, bomen en struiken. 

Zaai reukerwten binnen in een bakje. 

Snoeien 
 

Snoei dode en afgekraakte takken weg uit bomen en heesters. 

Snoei fruitbomen en klein fruit zoals frambozen. 

Snoei blauweregen en andere sterk groeiende klimplanten. 

Snoei druiven VOOR de sapstroom op gang komt 

Snoei zomerbloeiende heesters (struiken die bloeien na half 

juni). 

https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/sneller-rabarber-oogsten
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/bestudeer-de-grond
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/sneller-buiten-zaaien
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/sneller-buiten-zaaien
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/onkruid-niet
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/hagen-bomen-struiken-planten-januari
https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/g-plek/reukerwt
https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/activiteiten/snoeien-van-fruitbomen-en-kleinfruit
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/blauwe-regen-een-snoeibeurt-geven
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Kerstwens 

De hemel is bezaaid met gouden sterren, 
die blinken in het schijnsel van de maan. 

Maar het allermooiste van die vele lichtjes 
zie ik nog altijd in jouw ogen staan. 

De donkere dagen zijn weer gekomen, 
mensen lopen weer te slepen met hun bomen. 
De kerst is voor iedereen een beetje dromen, 

dromen over vrede, liefde en gezelligheid. 
Laten we met zijn alle denken aan de goede tijd. 

Laten we wensen voor ieder wat wils, 
en dat kerst een feest mag worden,  

zo als ieder persoon dat zelf wilt 
Laat dit hét kerstfeest worden van je dromen, 

met wolken vol van sneeuw, zo zacht als dons. 

Met sterretjes die stralen door de bomen 

en alles helemaal alleen voor ons  

ZALIG KERSTFEEST 

!!!!!Samenaankoop mazout!!!!! 

Rond 5 januari krijgt elk lid weer een bestelbrief in de bus met 

daarop de prijs en de leverancier van de mazout. 

De leveringen gebeuren vanaf half januari 

Dit is de enige en definitieve inschrijving. Vul hierop je 

aantal liters in en geef dit direct af aan onze verantwoordelijke 

voor de mazout, Marc Wuyts pastorijstraat  21 binnenbrengt of 

voor de mensen van Stal bij War convents kampweg 118 

Indien je hierover nog vragen hebt, kan je steeds bij één van de 

bestuursleden terecht. 

5 

Bestellijsten 
 

Denk eraan om je  zadenlijst  tijdig binnen te brengen voor 8 

januari . Bijgevoegd vind je de bestellijsten voor de bewortelde 

stekken en quickcellen  binnenbrengen voor 15 februari. Ook de 

lijst voor de bestelling van aardappelen is erbij, breng deze 

binnen bij één van de bestuursleden vóór  8 januari 2022. 

Volgende maand krijg je de bestellijsten voor onze vroege 

groenten, potgrond, en de lijst met meststoffen samengesteld 

door TuinHier Koersel. 

Steeds bij je betalingen vermelden  voor welke 

samenaankoop het is  vb  zaden 15 € en aardappelen 12 € 

 
 Aardappelen    

 

Welke aardappelen kiezen 

Er zijn vele soorten aardappelen, vele variëteiten met allemaal 
hun specifieke kenmerken. 

Ze worden gekweekt in functie van de bodem, de groeitijd, 
vatbaarheid voor ziekten, industriële toepassingen, vorm, kleur, 
kwetsbaarheid, bewaartijd en………. DE SMAAK. 

 

Op bijgevoegde bestelbon vinden jullie de variëteiten die we 
jullie willen aanbieden. 

Er zijn een paar nieuwe soorten bijgekomen en enkele die vorig 
jaar maar heel weinig besteld  zijn geschrapt . 

We hebben nu ook de Mulder genomen  als leverancier. 

 

 

 

 


